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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi 

Dato: 3.6.2016, kl. 10.00 

Sted: Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Pilestredet Park 7A, Oslo 

Møteleder: Ida Skaar 

Deltakere 

Fra Faggruppe 11:  

Ida Skaar, Tor Gjøen, Jacques Godfroid, Anders Jelmert, Jörn Klein, Arinze Okoli, Bjørnar Ytrehus  

Forfall:  

Arne Tronsmo  

Fra Miljødirektoratet, Artsseksjonen: 

Kine Rautio Øverland 

Fra sekretariatet til VKM:  

Nana Asare (referent) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

 

Ida Skaar ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som behandles på 

møtet. 

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknader. 

3. Administrative saker  

Koordinator informerte om rutiner ved brannalarm i bygningen. 
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4. Helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske 

rengjøringsmidler 

Vedtak: Godkjent med endringene som ble diskutert og godtatt på møtet. Anders Jelmert 

ble satt opp som ansvarlig for ferdigstillingen av rapporten. Endelig rapport blir sendt til 

faggruppen per e-post for gjennomsyn. Frist for levering av rapporten utsettes til 30.juni.  

5. Helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i 

bioremedieringstiltak 

Vedtak: Godkjent med endringene som ble diskutert og godtatt på møtet. Jörn Klein ble satt 

opp som ansvarlig for ferdigstillingen av rapporten. Endelig rapport blir sendt til faggruppen 

per e-post for gjennomsyn. Frist for levering av rapporten utsettes til 30.juni.  

6. Miljørisikovurdering av GM-legemidler 

Vedtak: Godkjent med endringene som ble diskutert og godtatt på møtet. Arinze Okoli ble 

satt opp som ansvarlig for ferdigstillingen av rapporten. Endelig rapport blir sendt til 

faggruppen per e-post for gjennomsyn. Frist for levering av rapporten utsettes til 1.juli.  

7. Risikovurdering av import av Australsk red claw kreps 

(Cherax quadricarinatus) 

Rapporten kommer til høring i faggruppen sannsynligvis i september. 

8. Møter av felles interesse 

Ida Skaar informerte om at presentasjonen av konferansen «13th European Conference on 

Fungal Genetics, Bridging fungal genetics evolution and ecology» blir utsatt til neste 

faggruppemøte på grunn av tid.  

9. Eventuelt 

Dette punktet gikk ut på grunn av tid. 
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10. Nye møtedatoer 

Dette punktet gikk ut på grunn av tid. Foreløpige datoer ble satt til 23.september og 

21.november i forrige møte. 


